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Goigs a Ilaor de la
Mare de Déu de les Besses

que es venera a la seva ermita de la Parroquia de
CERVIÀ DE LES GARRIGUES

Arquebisbat de Tarragona
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GOIGS A LA MARE DE DEU DE LES BESSES

DE CERVIA DE LES GARRIGUES

La llàntia teniu encesa
amb oli de Cervià,
quan us saluda, Princesa,
l'Arcàngel des del llindar
amb les més belles endreces
a la vostra humilitat.
Mare de Déu...

Vostra passa s'enfarina
pel camins del Molí Nou.
quan visiteu la cosina
que, prenys, li cal cura i brou.
Entre totes les metgesses,
el noi us ha saludat.
Mare de Déu...

Cervià us feia capella
a les Besses contra el fred,
si la neu era prou bella,
l'ametller treia, més net,
branca de flors ben espesses
al desembre congelat.
Mare de Déu...

Candelera cap al Temple,
al febrer, porteu el Fill,
Cervià prenia exemple
i candela del Seu brill.
Oh espasa que te redreces
com un foc tan arborat!
Mare de Déu...

Pel Foc que daura les messes,
pel Vent que fa granar el blat,

Mare de Déu de les Besses,
inflameu la caritat.

La joia del tercer dia,
quan, l'Infant, Us retrobeu,
alegri la romeria
dels pobres que van a peu,
cercant dreceres i adreces
del Sant Rostre illuminat.
Mare de Déu...

Raja l'oli de les moles
a l'hort de Guet-semaní,
dels claus floriran violes
als peus de l'Anyell diví.
Mà que embalsames i bresses
la son del Fill sepultat.
Mare de Déu...

Del sant costat dret del Temple
vessa l'aigua pels bancals,
al riu Set la fe contempla
les set fonts sacramentals.
Entre totes les mestresses,
Vós la Pasqua heu preparat.
Mare de Déu...

Quan el Fill tornava al Pare,
refilava el rossinyol:
Regina coeli laetare,
ja tornarà a apuntar el Sol.
Orient fúlgid ingresses
al zenit de majestat!
Mare de Déu...

Dotze besses sosteníeu
d'un bell magraner florit,
al Cenacle quan rebleu
Ia unció de l'Esperit.
Lliura de nard, com et vesses
pel cabell tan estimat!
Mare de Deu...

Mare de Déu adormida
vetlleu per la nostra mort.
Oh que dolça la ferida
si ens occia l'amor fort!
Ah cor meu, com et professes
cavalier enamorat!
Mare de Déc...

Qui és aquesta que s'enlaira
de la Vallxeca als tossais,
dels tossais fendia l'aire
i es perdia amb els pardals?
Cel amunt, verals de veces
pels coloms hi ha sembrat.
Hare de Déu...

Pel Foc que daura les messes,
pel Vent que fa granar el blat,

Mare de Déu de les Besses,
inflameu la caritat.

V/. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.	 R/. Per que siguem dignes de les promeses de Crist.

PREGUEM

Us supliquem, Senyor Déu, que concediu als vostres servents de poder fruir d'una bona salut espiritual i

corporal; i per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, prop vostre, al cel, allibereu-nos de les

tribulacions de la vida present i feu-nos gaudir de la joia eterna. Per Crist Senyor nostre. Amén.
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